
explicació sobre l’origen de
l’home que és vàlida perquè és
l’única que aporta proves cien-
tífiques (registre fòssil, conei-
xement de l’ADN, codi genè-
tic universal). Malgrat això, és
cert que a molts països del
món, especialment als països
de tradició musulmana i a
l’anomenat cinturó bíblic dels
Estats Units, hi ha un altre de-
bat. Es tracta, però, d’un debat
religiós que es basa en l’ano-
menat creacionisme i en el que
es coneix com a «disseny in-
tel·ligent», que no són més que
revisions de l’antic mite de la
creació. I aquesta nova «teo-
ria» és, senzillament, un acte
de fe: una explicació que no
admet discussions, tancada a
les evidències que se li presen-
ten i incapaç de trobar cap ar-
gument científic que li doni
suport. De fet, no s’ha publicat
cap article científic que justifi-
qui ni la més mínima part del
creacionisme. En canvi, els
descobriments científics realit-
zats dia rere dia continuen cor-
roborant la teoria de l’evolu-
ció. Si en alguna cosa coinci-
deixen totes les religions del
món és en el rebuig a les expli-
cacions científiques sobre
l’origen de la vida i de l’home.
De fet, un atles de la creació
que entusiasma els ultracris-
tians nord-americans l’ha es-
crit un islamista radical turc.
La voluntat d’interferir en el
coneixement i el mètode cien-
tífic és també una actitud molt
estesa, que potser podria ser
evitada amb una millor educa-
ció científica en tots els àm-
bits. / ORIOL VIDAL, JORDI VIÑAS,

NÚRIA SANZ i la resta de professors in-

vestigadors de l’àrea de genètica de la

Universitat de Girona.

El futur del Museu
Thyssen
● Fa uns dies ens va ser pre-
sentat a Sant Feliu de Guíxols
el tercer avantprojecte. El pri-
mer va estar situat a l’antic
hospital municipal, amb
l’acord de la baronessa Thys-
sen-Bornemisza. En canviar el
govern municipal també es va
canviar el projecte, i se’n va
presentar un de nou ubicat al
monestir. Ara el tercer avant-
projecte està situat a l’antiga
fabrica surera Serra, al costat
mateix del monestir que forma
part del mateix conjunt monu-

mental, amb una maqueta (vir-
tual) per cert molt bonica, però
que no deixa de ser virtual,
perquè el projecte definitiu en-
cara s’està perfilant. L’alcalde
Pere Albó, però, va avançar
que el nou centre té un cost
«raonable, al voltant dels quin-
ze milions d’euros», de la ma-
teixa manera que el termini
d’obres no està definit, però
las previsions marquen l’inici
en dos anys. ¿Serà possible en
aquests moments amb la crisi
que estem sofrint que arribi el
dia que serà una realitat? En-
cara que el conseller de Cultu-
ra de la Generalitat, Joan Ma-
nuel Tresserras en una entre-
vista a l’Agencia Catalana de

Notícies, es mostra prudent so-
bre las aportacions del govern
català al futur museu, tant de
bo que sigui possible, perquè
Sant Feliu necessita el Museu
Thyssen i algunes coses
més. / ROGELI VANCELLS. Sant Fe-

liu de Guíxols (Baix Empordà).

Pell fina o mala
educació?
● Al·lucinant, aquesta és la
transcripció d’una breu con-
versa telefònica transcrita tan
bé com he recordat. Trucada:
–«Soy de tele2 crr... rrr... ofer-
ta crrr a Miami playarrrr...»

Jo: –«Perdona, no t’entenc
se sent tallat.»

Tele2: –«Hableme en espa-
ñol que quizas me está insul-
tando y yo no me entero.»

Jo: –«Escolta, què et pen-
ses»... (no acabo la frase i em
penja)

Què puc pensar? Sóc sospi-
tós pel sol fet de parlar a Cata-
lunya en català? Aquest és el
tracte respectuós que es pot
merèixer un possible client?

Qui ens obliga a ser catala-
nistes? Qui em considera es-
tranger al meu propi país? No
és això una empenta a voler
ser independentista? Jo només
volia entendre el seu missatge,
ell va mostrar comprensió?

No sé, reflexionem si us
plau, reflexionem. La intole-
rància només porta a més into-
lerància i trenca la convivèn-
cia. / IGNASI IZARD. Miami Platja

(Baix Camp).

Solidaritat a Tarragona
● Com a vicepresidenta de la
Lliga Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre, vull fer
públic l’agraïment a tots els
tarragonins i tarragonines per
la seva generositat amb motiu
de la tradicional acapta per re-
collir fons a favor de la nostra
entitat, celebrada a Tarragona
el 6 de novembre.

Aquest agraïment el vull fer
extensiu a totes les voluntàries
i voluntaris, que any rere any,
de manera anònima, dediquen
part del seu temps a col·labo-
rar amb la Lliga, i lluiten con-
tra aquesta malaltia. A tots,
moltes gràcies. / JOANA CARRAS-

CO, vicepresidenta de la lliga Contra el

Càncer Comarques de Tarragona i Terres

de l’Ebre.
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a jerarquia eclesiàstica
espanyola aposta decidi-
dament per l’oblit quan
es tracta d’abordar el pas-

sat de l’Estat a partir de 1936. La
seva, però, és una memòria selecti-
va, que s’encarrega de canonitzar i
beatificar els morts del bàndol fran-
quista i obvia els milers de víctimes
que el règim feixista va fer durant
la guerra i al llarg de 40 anys de
dictadura militar. Tots són víctimes
i es mereixen el mateix respecte.

Quan el president de la Confe-

L rència Episcopal Espanyola i arque-
bisbe de Madrid, Antonio Maria
Rouco Varela, afirma que reobrir
les fosses comunes o revisar sen-
tències sumaríssimes pot conduir a
«confrontacions violentes» s’allu-
nya dels cristians de base, molts
dels quals van perdre familiars du-
rant la guerra i la repressió poste-
rior. Rouco Varela apel·la a la «vo-
luntat de reconciliació i de perdó
responsable» i en posa com a mo-
del la transició espanyola. La socie-
tat espanyola i catalana, els polítics

espanyols i els d’altres nacionalitats
de l’Estat ja van fer un exercici de
responsabilitat en acceptar una
transició a la qual estaven obligats a
emmotllar-se, atès que qualsevol al-
tra posició hauria estat imprudent i
perillosa; i moltes d’aquestes nacio-
nalitats, com és el cas de Catalu-
nya, han pagat car aquest sentit de
la responsabilitat. Un cop més quan
la paraula perdó és a la boca de la
jerarquia episcopal sona com la veu
d’un dels bàndols, precisament del
que va resultar guanyador.

Rouco Varela manté que oblidar
no és un «acte de covardia».
S’equivoca, són els valents els que
tenen prou valor per recordar el
passat, analitzar-lo i corregir-ne els
errors. Parteix d’una premissa equi-
vocada que condiciona el seu dis-
curs: està convençut que al darrere
de les peticions de revisió del pas-
sat recent espanyol hi ha un ànim
revengista dels que van perdre la
guerra, quan en realitat només hi ha
la voluntat que es faci justícia i que
hi hagi una pau igual per a tothom.

No es pot oblidar


